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ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM ONZE DE NOVEMBRO DE DOIS E 

DEZENOVE. 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 

dezenove horas e quinze minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, 

presidida pelo Vereador Naamã Neil Resende da Rocha e secretariado pelo Vereador Pedro 

Marconi de Sousa Rodrigues. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. 

Na chamada inicial, feita pelo Secretário constatou-se a ausência da Vereadora Aparecida Baeta 

e a presença dos demais edis. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão 

e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 39ª Reunião Ordinária. Em única discussão 

e votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente passou a palavra ao 

Secretário para que procedesse a leitura do expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA 

REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 420/2019, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2182/2019 – Autoriza o Poder Executivo a contratar 

operação de crédito com à Caixa Econômica Federal. Ofício 439/2019, do Gabinete do 

Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 2184/2019 – Autoriza o município a permutar lotes de 

sua propriedade na quadra 01 do Bairro Vila Real, por outros na quadra 02 do mesmo bairro e 

contêm outras providências. Ofício 450/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

apresentando a Emenda Modificativa 4 ao Projeto de Lei Complementar nº 188/2019 - 

Dispõe sobre a regulamentação do parcelamento do solo urbano no âmbito do município de 

Carandaí e dá outras providências. Comunicado do Vereador Osmar Severino de Souza, 

apresentando Carta de Renúncia ao mandato de vereador, a partir de 12 de novembro de 2019. 

Leitura da ata da reunião com os representantes do Departamento Municipal de 

Assistência Social. Carta dos Participantes do 2º Encontro Arquidiocesano com 

Autoridades Políticas, apresentando as conclusões do 7º Fórum Social Arquidiocesano Pela 

Vida. Convite do Grupo de Assistência Integral à Infância e Adolescência - GAIIA, 

convidando para solenidade de encerramento do Projeto Passos para o Futuro dia 27/11/2019, às 

18h, na sede Câmara Municipal. Relatório do Vereador Aécio Flávio da Costa ao Projeto de 

Lei Complementar 191/2019. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente 

colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na 

Secretaria. Encaminhou o Projeto de Lei 2182/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 

2184/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana. Encaminhou a Emenda Modificativa 4 ao Projeto de Lei Complementar 

188/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e 

Mobilidade Urbana. O Vereador Osmar Severino fez uso da palavra e discorreu sobre seu 

trabalho nos 29 anos na vereança, das emendas parlamentares que conseguiu para o Município 
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ao longo desses anos, continuará apoiando seu grupo político, agradeceu o apoio dos ex-Prefeitos 

e atual Prefeito, a todos os vereadores pelo companheirismo e a todos os servidores da Câmara 

pelo apoio aos longo desse tempo. O Presidente agradeceu o Vereador Osmar pelo trabalho 

prestado ao Município e desejou sucesso na sua caminhada. Os Vereadores Geraldo Francisco, 

Valério Domingos e Pedro Marconi parabenizaram o Vereador Osmar Severino pelos trabalhos. 

SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PROPOSIÇÕES: O Vereador Valério Domingos, Líder do Prefeito Municipal, no uso do art. 

224 do Regimento Interno, solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei Complementar 

191/2019 – Altera Dispositivo da Lei Complementar 57/2007 – Plano de Cargos e Vencimentos 

dos Servidores Públicos do Município de Carandaí; sendo o pedido deferido pelo Presidente. O 

Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão Especial – Portaria 

62/2019 pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 3/2019 – Concede título de 

cidadania honorária ao reverendíssimo Padre José Julião da Silva. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Secretário procedeu a leitura do parecer 

de redação final da Comissão Especial – Portaria 63/2019 pela aprovação do Projeto de Decreto 

Legislativo 4/2019 – Concede título de cidadania honorária ao reverendíssimo Padre José 

Geraldo Sabino. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei 555/2019 – Dá denominação à Feira Livre do Artesão e do Produtor 

Rural de Carandaí. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O Vereador Aécio Flávio solicitou autorização para ausentar-se do Plenário por 

motivos particulares, sendo o pedido aprovado por aprovado. Indicação 263/2019, do Vereador 

Osmar Severino de Souza, sugerindo a alteração de horário de abertura da Unidade Básica de 

Saúde - UBS Estação. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 

272/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, sugerindo ao município a necessidade de 

especialidades médicas. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Indicação 273/2019, das Vereadoras Maria da Conceição Aparecida Baêta e 

Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de alteração de percentuais de 

insalubridade dos cargos de técnico de enfermagem e enfermeiro no município. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 274/2019, do 

Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de revitalização, e placa com 

denominação da Praça Maria Pontes. O Vereador Pedro Marconi solicitou abstenção de votação. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por sete votos favoráveis e uma abstenção. 

Indicação 275/2019, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de 

recomposição de asfalto em Avenida do Bairro Juscelino Kubitschek. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Requerimento 152/2019, da Vereadora 

Maria Imaculada Wamser, solicitando informações acerca do Projeto de Lei 2181/2019, que 

dispõe sobre a implantação da Unidade CAPS no município. Em única discussão e votação, foi 
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aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 156/2019, da Vereadora Maria da 

Conceição Aparecida Baêta, solicitando cópia do relatório de atuação expedido pelos 

profissionais da saúde que atuaram nas escolas municipais nas atividades do Outubro Rosa. Em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 

157/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando informações para 

instrução do Projeto de Lei 2183/2019. Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Requerimento 158/2019, do Vereador Milton Euzébio de 

Oliveira, solicitando informações quanto andamento das operações de crédito com o BDMG. 

Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 

159/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, solicitando informações para 

instrução a proposta orçamentária. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Requerimento 161/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

solicitando informações para instrução do Projeto de Lei 2183/2019. Em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Moção de Pesar 18/2019, da Câmara 

Municipal de Carandaí, a ser encaminhada à família da Senhora Bernadete Maria de Oliveira. 

Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Moção de Aplausos 

19/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, a ser encaminhada às "Meninas Arteiras de 

Carandaí". Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ofício 

448/2019 do Vereador Osmar Severino de Souza, justificando ausência na 39ª Reunião 

Ordinária, realizada em 04 de novembro de 2019. Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Não havendo vereador inscrito na palavra livre, o Presidente 

passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada 

no quadro de publicidade e solicitou ao Secretário para que procedesse a chamada final, 

constatando-se a ausência dos Vereadores Maria da Conceição Aparecida Baeta e Aécio Flávio 

da Costa e a presença dos demais edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a reunião às vinte e uma horas e trinta minutos. O conteúdo integral desta reunião 

encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Pedro Marconi de Sousa 

Rodrigues, Secretário, solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada 

pelos integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 11 de novembro de 2019. 
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